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• A MACSE tagságán túl az összes hozzánk forduló
családkutató munkájának segítése.

• Egyes – előre meghatározott – elemeket a
honlapunkon keresztül bárki számára
hozzáférhetővé lehet tenni.

Kik amegcélzottak?

• MACSE tagok

• minden hozzánk forduló családkutató, beleértve a
különféle szervezett formákat is

Alapvetés:

• a hozzánk fordulók széles skálán mozognak:

profiktól a teljesen kezdőkig – sokféle igények

Munkacsoport célja



• MACSE szakmai klub kibővítés – BB21 mellett TIT 

előadássorozat indítás

• Távoktatás (online kurzusok, oktatócsomagok, oktatóvideók)

• Műhelytalálkozók, szakmai konferenciák megszervezése

• Módszertan, tematika ajánlat, kérésre gyakorlati segítség, 

előadás vállalása (művelődési házak, könyvtárak, egyéb)

• Ifjúság megismertetése a családtörténet kutatással

• MNL kezdeményezéseinek támogatása

• Szakmai túrák megszervezése

A Tudástár elemei



Előadássorozat 
a TIT József Attila Szabadegyetemen

MI TEREM A CSALÁDFÁN? 

Előadások nem csak kezdő családtörténet kutatóknak

1) Genealógia. Miből áll a családtörténet kutatás? Kutatási irányzatok,
kutatás módszerei, társadalmi környezet.

2) Első lépések, hogyan induljunk? Megakadt kutatás folytatása

3) Az anyakönyvekről általában, adattartalmuk, feltalálási helyük

4) Az anyakönyvi kutatás általános szabályai és módszerei. Anyakönyvek a
világhálón.

5) Külső források feltárása és felhasználása I. rész.

6) Hol találhatók? II. rész

7) Az összegyűjtött adatok, dokumentumok, fényképek rögzítése,
rendszerezése. A családfaprogramok rövid ismertetése.

8) Családfák készítése, családtörténet megírása.



•2019. március 9. Tázlár

• Tázlári Ifjú Értékőrök – Őseink nyomában 

•2019. június 18. Óbudai Platán Könyvtár

• Óbudai Nyár 2019. rendezvénysorozat keretében

Módszertan, tematika 

http://www.macse.hu/society/eloadasok.php?id=53


• 2019. április 13. Mezőtúr
• Bodoki Fodor Helytörténeti Egyesület Oktatási 

munkacsoportja

• 2019. június 26. Kaposvár
• MNL Somogy Megyei Levéltára 

• 2019. szeptember 21. Szolnok
• MNL Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltára

• Aba-Novák Agóra Kulturális Központ 
Családkutató Klubjának összejövetele

Szakmai kirándulások

http://www.macse.hu/society/talalkozok.php?id=37


Kis füzetben nagy segítség a 
CSALÁDKUTATÁSHOZ

• A szolnoki ANKK-val közösen a füzetsorozat 4.
elektronikus formában megjelenő kötetének
elkészítése

• Távolabbi cél: a korábban kiadott füzetsorozat
köteteinek frissítése, aktualizálása és és
megjelentetése az ANKK és a MACSE honlapján

Oktatócsomagok



• Online kurzusok – különböző témakörben

• Témajavaslatokat előzetesen is elfogadunk!

• Műhelytalálkozó – tapasztalatcsere, konzultáció

• Konferencia (pályázat eredményétől függően)

• Ifjúság megismertetése a családtörténet

kutatással

Előkészítés alatt


